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  การคดิวิเคราะห์เชิงตรรกะ 

Analytical Skill for Logical  Thinking 
วันท่ี 5  มีนาคม   2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

Grand Sukhumvit Hotel  ซอยสุขุมวิท 4-6  ใกล ้BTS สถานีนานา  กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง  

 

Promotion  สมัคร 4 ท่านจ่ายแค่ 3 ท่านเท่าน้ัน 

 (ราคาปกติท่านละ  3,900 บาท) 

วิทยากร : อาจารย์สุกจิ  ตรียุทธวัฒนา 
 หลักการและเหตุผล 
 ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้องค์กรเกิดการพัฒนานั้น เร่ิมต้นจากการพัฒนาคน ซ่ึงท าให้องค์กรพัฒนาได้อย่างยัง่ยืน
และมัน่คง คนท่ีคิดเก่งอาจเรียกได้ว่าเป็นคนฉลาด แต่แท้จริงแล้ว คนท่ีคิดเก่งไม่จ าเป็นต้องฉลาดกย่็อมได้ หากมี
มมุมองความคิดวิเคราะห์ท่ีเป็นเหตุและผล หรือ Logical Thinking การคิดเชิงตรรกะ พร้อมกับมีเทคนิคท่ีดีส าหรับ
ใช้ในการช่วยเชิงคิดวิเคราะห์ Analytical Thinking การคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีเหตุและผล จะท าให้
มองเห็นภาพความเช่ือมโยงสอดคล้องในแต่ละจุดอย่างลงตัวแบบสัมพันธ์กัน มีความถูกต้อง ถกูทาง และน ามาใช้ต่อ
ยอดในการบริหารจัดการ และการท างานท่ีท าให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดีได้    ด้วยการน าไปปรับใช้กับการท างาน การ
ตรวจสอบ การวิเคราะห์ข้อมลู การวางแผนอย่างมีตรรกะ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ เป็นต้นท่ีเช่ือมโยงกับผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์กรได้ 

ส่ิงทีจ่ะได้รับจากการฝึกอบรม 

1.ผู้เข้าฝึกอบรมจะเข้าใจหลักการ เรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะได้เป็นอย่างดี 

2.สามารถจัดล าดับความส าคัญของส่ิงท่ีวิเคราะห์อย่างมีเหตุและผล และตรงตามเป้าหมาย 

3.เพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการคิดและสัมฤทธ์ิผลได้โดยการใช้เคร่ืองมือและเทคนิค 

   ท่ีส าคัญเพ่ือช่วยคิดวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นตรรกะ 

4. ผสมผสานระหว่างระบบความคิด และการท างาน น ามาใช้แก้ปัญหาในการท างานได้ 

ระยะเวลาการฝึกอบรม :  1 วนั (09.00 – 16.30 น.)  
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หัวข้อและกจิกรรมการเรียนรู้ 

Module 1 : Fundamental Thinking Factor 
*ความหมาย ความส าคัญ และต้นเหตุของการคิด 
*ความเช่ือมโยงระหว่างความรู้ ความคิด และความรู้สึก 
*ระบบการคิดของสมอง 
*การวิเคราะห์และผสมผสานระหว่างการท างาน และระบบความคิด 

Workshop : Analytical Skill for Logical Thinking Problem 
 

Module 2 : Learning in Action for Analytical Thinking 
- การคิดวิเคราะห์นั้นคิดอย่างไร ? 
- สถานการณ์ใดท่ีต้องใช้การคิดวิเคราะห์ 
- แนวทางการคิดวิเคราะห์ 
- การวิเคราะห์ด้วยข้อมลูท่ีเป็นข้อเท็จจริง  
- การวิเคราะห์ด้วยข้อมลูท่ีเป็นความคิดเห็น และความเช่ือ 
Workshop : Analytical Thinking Skill 

Module 3 : Learning in Action for Logical Thinking 
*ความหมาย และระบบการคิดเชิงตรรกะ  
*ลักษณะการใช้เหตุและผล  
*ลักษณะของภาษาข้อความท่ีใช้แสดงเหตุและผล (ข้ออ้าง และข้อสรุป) 
*กฎของความสมเหตุสมผล (Law s of Validity) 
*รูปแบบของการใช้เหตุผล (นิรนัย , อุปนัย และการใช้เหตุผลผิด)    
Workshop : Logical Thinking Skill 
Module 4 : Learning in Action for Logical Thinking & Tools 
*ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล --> วงกลมของออยเลอร์ (Euler ‘s Circles)  
*เทคนิคการคิดหาเหตุผลให้ถกูทาง (Right Reasoning Technique) 
 -แสวงหาความจริง (แยกแยะระหว่างความจริงกับความเช่ือ , ข้อเทจ็จริงกับข้อคิดเห็น) 
 - แสวงหาเหตุและผล 
*เคร่ืองมือท่ีนิยมใช้เพ่ือช่วยในการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ 
  -Note Diagram , Why-Why Analysis , Relation Diagram , Tree Diagram ,  
  Matrix Diagram , Arrow Diagram Etc. 
Workshop : Tools Sequence in Action     *สรุปทบทวน  และถาม-ตอบ 
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วธีิการและรูปแบบการฝึกอบรม 
            - การบรรยาย 40%  , กิจกรรมการเรียนรู้ 60% 
            - แบบทดสอบฝึกปฏิบัติ (Best in Practice) และกรณีศึกษา 
            - การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop) 
            - สรุป และ ถาม – ตอบค าถาม 

ผู้เข้าฝึกอบรม 

  พนักงานในหลายๆหน่วยงานในองค์กรและผู้บังคับบัญชาทุกระดบั  
 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

ฟรี !!!รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 ท่าน ๆ ละ 3,200 224 96 3,328 

พิเศษ  สมคัร 4 จา่ยแค ่3 ท่าน  

รายละเอียดหลกัสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิก๊  http://www.hrdzenter.com/ 

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่  คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงนิ เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  

 
 
 
 
 
การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณทีี่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณทีี่ท่านแจ้งยกเลกิก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทาง

บริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั   (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 

http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrdzenter
mailto:hrdzenter@gmail.com

